
Rede Social
       Concelho de Palmela

Acta nº7/2009 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 
de Palmela (CLAS Palmela)

Reunião Ordinária X Reunião Extraordinária  

Data: 18 Dezembro/2009

Local: Auditório da Junta de Freguesia do Pinhal Novo

Agenda de trabalhos: 
1 – Apresentação,  análise e votação da proposta do Núcleo Executivo do CLAS 

Palmela  referente  à  designação  do  Núcleo  de  Planeamento  e  Intervenção  Sem 

Abrigo  ou  Interlocutor  local  no  âmbito  do  eixo  8  (oe  15.1)  do  Plano  de 

Desenvolvimento Social concelhio: 2009-2013.

2 – Apresentação e análise da versão preliminar do Plano de Acção (PA) 2010.

3 – Informações.

------------------------------ Acta n.º 07/2009 da Sessão Plenária do CLAS Palmela -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove o Conselho Local de 

Acção  Social  de  Palmela,  adiante  designado  de  CLAS  Palmela,  reuniu  dando 

cumprimento ao seu Regulamento Interno,  reunião que aconteceu pelas dezassete 

horas na sala de reuniões da Junta de Freguesia de Pinhal Novo com a presença dos 

elementos que constam na lista de presenças em anexo. ---------------------------------------

O Presidente do CLAS Palmela, Vereador da Câmara Municipal, Adilo Costa, iniciou a 

sessão plenária deste fórum social local cumprimentando os parceiros presentes, os 

representantes do Núcleo Executivo e o Técnico da Logframe, Pedro Antunes bem 

como, agradeceu à representante da Junta de Freguesia de Pinhal Novo a cedência 

do auditório para realização da reunião. --------------------------------------------------------------
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O Presidente do CLAS Palmela relembrou que a presente sessão plenária do CLAS 

Palmela corresponde ao último plenário do ano de dois mil e nove e que este tem 

como agenda de trabalhos num primeiro ponto, a apresentação, análise e votação da 

proposta  do  Núcleo  Executivo  (NE)  do  CLAS Palmela  referente  à  designação  do 

Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo ou Interlocutor local no âmbito do 

eixo  oito  do Plano de Desenvolvimento  Social  concelhio  e num segundo ponto,  a 

apresentação, análise e votação da proposta do Plano de Acção (PA) de dois mil e 

dez.  O  terceiro  ponto  será  dedicado  às  Informações. 

---------------------------------------------Em  seguida,  informou  que  os  representantes  da 

Junta de Freguesia de Marateca e da Igreja Evangélica Batista justificaram as suas 

ausências nesta reunião. --------------------

O  Presidente  do  CLAS  Palmela ainda  antes  de  passar  à  agenda  de  trabalhos 

submeteu à votação dos parceiros, de per si, as actas números um, dois, três e seis 

das  sessões plenárias  do  CLAS Palmela  e  acrescentou  que  a  as  actas  números 

quatro e cinco já foram anteriormente aprovadas. Assim sendo, a acta número um, de 

três de Fevereiro foi aprovada por unanimidade com seis abstenções; a Acta número 

dois, de sete de Maio foi aprovada por unanimidade com quatro abstenções; a acta 

número três  do dia  vinte  e  sete de Maio  foi  aprovada  por  unanimidade  com seis 

abstenções e a acta número seis de vinte e dois de Setembro, foi aprovada com seis 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente do CLAS Palmela convidou a representante da autarquia no NE, Paula 

Lagarto, a apresentar a proposta deste órgão executivo, de acordo com o ponto um da 

agenda de trabalhos da reunião.------------------------------------------------------------------------

Paula Lagarto salientou que a presente proposta do NE surge na sequência do desafio 

lançado pelo parceiro  Centro  Distrital  Setúbal  do Instituto de Segurança Social  ao 

CLAS Palmela, quanto à importância do Plano de Desenvolvimento Social concelhio 

contemplar  um  eixo  referente  às  Pessoas  Sem-Abrigo,  no  âmbito  da  recente 

Estratégia  Nacional  para  a  Integração das Pessoas Sem Abrigo (ENIPSA).  A este 

propósito relembrou que a ENIPSA foi partilhada em Setembro em plenário do CLAS 

Palmela  pela  representante  do  Centro  Distrital  Setúbal  do  Instituto  de  Segurança 

Social  (CD  Setúbal  –  ISS),  Sílvia  Lopes  e  recordou  que  a  ENIPSA surgiu  da 

consciência da existência de um problema e do insuficiente conhecimento do mesmo 

bem como, da necessidade de consensualizar um tipo de resposta que potencie os 
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recursos existentes, públicos e privados assentando num novo conceito de pessoa 

Sem – Abrigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Paula  Lagarto  reportando-se  à  metodologia  de  trabalho  de  base  à  elaboração  da 

proposta do NE fez alusão à reunião de trabalho do NE ocorrida em Outubro em que 

foi  analisado  e  preenchido  um  Questionário  da  responsabilidade  do  Instituto  de 

Segurança Social assente nos seguintes pontos: conhecimento sobre o conceito de 

Pessoa Sem Abrigo; conhecimento sobre a estratégia; implementação da estratégia ---

Posto isto, foi referido que a proposta do NE passa pela designação de um Interlocutor 

local  para  a  problemática  dos  Sem  Abrigo.  O  NE  não  entende  relevante  para  o 

Concelho a constituição de um Núcleo para a Integração de Pessoas Sem Abrigo 

justificando a sua opção por esta ser até à presente data uma problemática que não 

tem manifestado expressão significativa. Acrescentou que como Interlocutora local foi 

proposta a Coordenadora do Núcleo Local de Inserção (NLI) do Rendimento Social de 

Inserção (RSI) Raquel Almeida e também representante da Segurança Social no NE 

do CLAS Palmela -------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente  do CLAS Palmela  colocou à  consideração dos parceiros  a  proposta 

supramencionada do Núcleo Executivo tendo a mesma sido aprovada por maioria e 

desta feita Raquel Almeida passou a ser a Interlocutora local para a problemática dos 

Sem - Abrigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Paula Lagarto sublinhou que o NE propôs como entidades chave ao processo de 

implementação da estratégia referente à problemática dos Sem Abrigo no Concelho 

designadamente, a GNR, os Bombeiros Voluntários, a Santa Casa da Misericórdia de 

Palmela, o Núcleo de Setúbal da Rede Europeia Anti-Pobreza e apelou à importância 

da  colaboração  de  outras  entidades  com  disponibilidade. 

---------------------------------------O Presidente  do  CLAS Palmela  no  segundo  ponto  da 

agenda de trabalhos da reunião destacou o compromisso assumido com os parceiros 

do CLAS Palmela de partilha de um documento referente ao Plano de Acção anual de 

dois  mil  e  dez  até  ao  final  de  Dezembro  do  corrente  ano.  Segundo  o  edil,  este 

compromisso  saiu  reforçado  pelos  desafios  colocados  no  recente  Fórum  Social 

Palmela  –  Inovar  e  Qualificar  a  Intervenção  Social. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente do CLAS Palmela defendeu a importância do PA como instrumento de 

trabalho  para  o Concelho numa lógica  de planeamento  e  intervenção articulada e 

racionalizadora  de  recursos  com  vista  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  das 
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populações,  sobretudo  dos  grupos  mais  vulneráveis.  Acrescentou  que  o  PA é  um 

documento aberto ou seja, passível de actualização e acredita que a versão preliminar 

apresentada  pela  Logframe  saia  enriquecida  nesta  reunião  com  novas  ideias  e 

sugestões dos parceiros. De imediato passou a palavra ao representante da Logframe, 

Pedro Antunes para apresentação da versão preliminar do PA de dois mil e dez. --------

Pedro Antunes relembrou que o Plano de Desenvolvimento Social  do Concelho de 

Palmela  ao  identificar  os  eixos  prioritários  de  intervenção  e  em  cada  eixo,  os 

objectivos gerais e específicos, materializa-se nos Planos de Acção anuais. Aqui são 

identificadas  as  acções  concretas  numa  perspectiva  que  deverá  ser  objectiva  e 

exequível  bem  como,  as  entidades  responsáveis  pela  sua  execução. 

----------------------Pedro Antunes referiu que o Município de Palmela tem procurado que 

este processo de planeamento – intervenção seja feito com a participação dos agente 

sociais locais pelo que, também no desenho do PA se têm privilegiado metodologias 

facilitadoras da participação caso,  das Oficinas de Trabalho realizadas por eixo de 

intervenção no mês de  Dezembro.  A recolha  de informação  através do envio  aos 

parceiros  do CLAS Palmela de Fichas de Projecto,  identificadoras de projectos ou 

acções  que  concorram  para  os  objectivos  elencados  foi  outra  técnica  utilizada. 

----------------------------------------Pedro  Antunes  passou  à  apresentação  da  versão 

preliminar do PA referindo que esta integra um total  de vinte e cinco propostas de 

intervenção,  que  existem  projectos  que  contemplam mais  do  que  um  eixo  e  que 

existem objectivos a descoberto, ou seja, sem quaisquer propostas de intervenção. 

Informou que as propostas de intervenção foram agrupadas em três tipos, de acordo 

com  o  apresentado  pelas  entidades:  -   projectos  relativos  aos  objectivos  gerais; 

projectos  relativos  aos  objectivos  específicos  e  outros  projectos  propostos. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Pedro Antunes mencionou como metas para a conclusão do PA de dois mil e dez as 

seguintes: - completar a informação de algumas Fichas de Projecto; Identificarem-se 

novos  ou  outros  projectos  em  curso  que  concorram  para  a  materialização  dos 

objectivos identificados; devolver informação ao NE e articular com o NE; Formalizar a 

participação das entidades com vista ao comprometimento das acções propostas.------

Em seguida os parceiros tiveram oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e ficou 

o compromisso do envio de dados pendentes ao NE. --------------------------------------------

A representante do Emprego, Marina Vinhas, lançou o desafio ao representante da 

Equipa Multidisciplinar de Apoio às Escolas – Setúbal Sul, no âmbito do cumprimentos 
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dos objectivos do PDS nomeadamente no eixo um, promoção da protecção social das 

crianças, de poder assumir um papel de interlocutor privilegiado nesta área de modo a 

a agilizarem-se procedimentos. ------------------------------------------------------------------------

O representante do Centro Social Palmela, Guilherme Bettencourt congratulou-se com 

a participação dos Agrupamentos das Escolas no CLAS Palmela. ----------------------------

O representante da Equipa Multidisciplinar da Apoio às Escolas – Setúbal Sul, Pedro 

Meireles reiterou a importância da participação directa dos Agrupamentos das Escolas 

no CLAS Palmela,  entendendo essencial  o  trabalho directo com cada um deles e 

sublinhou  que  cada  vez  mais,  o  papel  do  representante  desta  equipa  é  de 

acompanhamento do processo.e não de interlocutor. --------------------------------------------

No decorrer  da troca de ideias entre os parceiros e avizinhando-se um novo ano, 

foram lançados alguns desafios ao CLAS Palmela pelos parceiros para os quais o 

Senhor Presidente deste fórum solicitou o melhor parecer do NE nomeadamente: a 

necessidade de incentivar as Comissões Sociais de Freguesia a uma nova dinâmica, o 

envolvimento de outros parceiros no CLAS Palmela como, as empresas sugerindo-se 

efectuar  contactos  designadamente  com  a  LOGZ,  e  com  a  ATEC.  Recordou-se 

também a sugestão  das  Escolas  através dos  seus Agrupamentos  participarem no 

CLASPalmela._----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente do CLAS Palmela no último ponto da agenda da reunião reservado às 

informações mencionou que: ----------------------------------------------------------------------------

- a  Junta  de  freguesia  de  Marateca  informou  o  CLAS  Palmela  que  o  elemento 

representante desta Junta de freguesia no CLAS Palmela é a Senhora Presidente da 

Junta, Fernanda Esfola e que nas suas faltas e impedimentos será representada pela 

técnica Isabel Tirana;---------------------------------------------------------------------------------------

 - os parceiros recepcionaram por e-mail os resultados da avaliação do Fórum Social 

Palmela – Inovar  e Qualificar  a intervenção Social  que decorreu a vinte e oito  de 

Novembro último na Biblioteca municipal de Palmela. Esta avaliação teve por base um 

Questionário  de  Avaliação  que  garantiu  o  anonimato  e  a  confidencialidade  das 

respostas.  Os  dados  deste  Questionário  foram  tratados  pelo  Núcleo  Executivo, 

sublinhando-se  por  um  lado,  a  significativa  percentagem  de  respostas  (total  de 

cinquenta e dois Questionários de Avaliação preenchidos) bem como, o elevado grau 

de satisfação dos inquiridos nos resultados do Fórum Social. ----------------------------------

 -  o  Programa  “CUIDA-TE”,  do  Instituto  Português  da  Juventude,  consiste  na 

promoção  da  saúde juvenil  e  de estilos  de vida saudáveis.  Tem por  objectivos,  a 
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promoção da saúde, o fomento das práticas de exercício físico regular, a adopção de 

estilos de vida saudáveis  e responsáveis,  a prevenção dos consumos nocivos e a 

promoção da saúde sexual e reprodutiva. Estão abertas, até ao próximo dia 31 de 

Dezembro,  candidaturas às medidas 1 (Unidades Móveis);  2 (Formação); 3 (Teatro 

Debate) e 5 (Apoios específicos no âmbito da saúde) no âmbito do Programa CUIDA-

TE do Instituto Português da Juventude. Este consiste na promoção da saúde juvenil e 

de estilos de vida saudáveis. Tem por objectivos, a promoção da saúde, o fomento das 

práticas  de  exercício  físico  regular,  a  adopção  de  estilos  de  vida  saudáveis  e 

responsáveis, a prevenção dos consumos nocivos e a promoção da saúde sexual e 

reprodutiva.----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Durante o Mês do Idoso foram realizados ateliers de troca de saberes com vista a 

proporcionar  o  alargamento  dos  conhecimentos  sobre  decorações  natalícias  entre 

IPSS  locais  com  o  objectivo  de  em  cada  freguesia  apresentar  às  populações  o 

resultado desses trabalhos o que veio a acontecer nas freguesias de Quinta do Anjo e 

de Pinhal Novo nos respectivos Mercados Municipais.--------------------------------------------

-  Os  Programas  de  Promoção  da  Acessibilidade,  integram  nos  seus  painéis  de 

actividades,  acções  de  sensibilização  e  formação  para  diferentes  profissionais  e 

sectores, com o objectivo de promover uma reflexão sobre os conceitos e a aplicação 

da acessibilidade  e  mobilidade,  enquanto  critérios  para  a  qualidade  e  inclusão  de 

Todos. Será assim realizada em dosi mil  e dez uma acção destinada a técnicos e 

outros  profissionais  de  organizações  com  intervenção  junto  de  pessoas  com 

mobilidade reduzida, em que se pretende apresentar como um espaço de encontro e 

reflexão, convidando os profissionais ao debate sobre as condições de acessibilidade, 

aprofundando os seus conhecimentos sobre a aplicação do conceito.  ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada e 

aprovada a presente acta assinada pelo Presidente da Mesa. ---------------------------------

O Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela

Adilo Costa
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